
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 11/10/2019 
Sala de aula: 
português: atividade no caderno de caligrafia. 
desenho: correção de atividade 
artes: correção das págs. 92 e 93, cont. do estudo do cap. 07, resolução da pág. 96 
matemática: correção da atividade 
história: correção e revisão oral, cont. das questões escritas. 
geografia: os cultivos transgênicos, pecuária extensiva e intensiva 
Para casa: 
geografia: atividade no caderno 
artes: questões escritas 
história: resolução das questões escritas 
matemática: atividade digitada 
 
 

   Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 
Annejose: TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 

 

ATIVIDADES 7º ANO - DIA 11/10/2019 
Sala de aula: 
Geografia: a seca e as migrações regionais, a cultura da população nordestina  
ens. Religioso: amizade é para sempre? Págs. 180 a 183 
português: atividade no caderno de caligrafia. 
matemática: correção da atividade proposta. 
desenho: correção de atividade 
artes: apresentação da pesquisa, cont. do estudo do cap. 07, apresentação por meio da música de diferentes formas de 
ativismo e correções.  
Para casa: 
matemática: atividade digitada 
Geografia: atividade no caderno 
ens. Religioso: pág. 181 
artes: pág. 95 
 
Recadinho: Hoje a partir das 16 horas, terá início uma atividade na plataforma trilhas. Prof. Fabiano 
 
   Obs: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 
Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 

 

Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 8º ANO - 11/10/2019 
Sala de aula: 
Matemática:  correção da atividade proposta; explicação de sistemas de duas equações do 1º grau com duas incógnitas 
e resolução de sistema de equação do 1º grau com duas incógnitas: método da adição; 
Ens. Religioso: os direitos que são de todos págs. 192 a 195 
Artes: estudo do cap. 07 – que corpo é esse, resolução da pág. 115 
português:  atividade no caderno de caligrafia. 
desenho:  construções de simétricos 
Para casa:. 
Matemática: no livro pag. 118 questões 1, 2, 3; pag. 123 questão 1; pag. 124 questões 2, 3; pag. 125 questão 4. 
Ens. Religioso: pág. 195, organização de atividades somativas. 
Artes: págs. 118 e 119 

 
Recadinho: Hoje a partir das 16 horas, terá início uma atividade na plataforma trilhas. Prof. Fabiano 
 
 Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 



ATIVIDADES 9º ANO – DIA 11/10/2019 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: música para ouvir e filosofar, trocando ideias e reflexão e anotações.  
Literatura: Literatura- Romantismo: primeira geração. 
Desenho: correção de atividade 
Química: revisão do conteúdo: funções químicas e atividade digitada 
Matemática: correção da atividade  
Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
 
Recadinho: Hoje a partir das 16 horas, terá início uma atividade na plataforma trilhas. Prof. Fabiano 
 
Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a.Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 
9421-7213 
Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 


